
 ZÁPISNICA  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

obce Nižná Jedľová  
konaného   dňa 30.12.2014 

 
 
Prítomní:    viď. prezenčná listina 
   
                       

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Nižnej Jedľovej otvorila a viedla  Mgr. Alena Džupinová 
starostka obce. Privítala prítomných a skonštatovala, že zasadnutie OZ je uznášaniaschopné 

 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia 

 
-Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Makara  a Ján Červeňak 
- Zapisovateľka. Mgr. Alena Džupinová 

 
 
    3.   Novozvolený    poslanec  Ing. Mihaľ Juraj dodatočne zložil  zákonom predpísaný  sľub a z rúk 
          starostky  prevzal  osvedčenie o  zvolení za poslanca OZ .        

 

4. Mgr. Jozef Kozák, hlavný kontrolór obce, oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

 
      

5. Starostka obce  menovala  za  svojho zástupcu Ing. Juraja Mihaľa, ktorý bude zároveň poverený     
      zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   v   prípadoch    podľa  §  12  ods.  2       
      prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5   tretia  veta  a  ods.  6  tretia  veta  zákona  SNR  č. 369/1990     
       Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších predpisov. 

     6.  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 3. úpravu rozpočtu  
 

7. Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu obce na  roky  2015 -2017.  Hlavný  
      kontrolór predniesol stanovisko  k  návrhu rozpočtu a navrhol prijať rozpočet obce na roky 2015      

          - 2017 bez výhrad. Poslanci OZ jednohlasne prijali navrhovaný rozpočet obce bez výhrad. 
 

8. Starostka  obce navrhla dva spôsoby odmeňovania poslancov. Poslanci odmietli bodový systém  
a poverili starostku obce dôkladnejšie rozpracovať druhý podaný návrh, ktorým sa budú 
zaoberať na nasledujúcej schôdzi. 

       
9. Predaj pozemkov Jánovi Červeňakovi /KN C – 74/2 – záhrady/, Mgr. Ivete Makarovej /KN C 

377 – trvalo trávnatý porast/ a ŠPAS s.r.o. / podiely v pozemkoch KN E č. 239/1 – orná pôda, 
KN E č. 216/1 – orná pôda, KN E č. 215/2 – orná pôda, KN E č. 212/2 – orná pôda, KN E č. 
618 – ostatná plocha a celý pozemok  KN C 377 – trvalo trávnatý porast/  bol doplnený 
o žiadosť Serafínovej Márie o odkúpenie podielu pozemku /KN E 163 – orná pôda/. Poslanci 
schválili zámer predaja pozemkov Jánovi Červeňakovi, Márii Serafínovej a ŠPAS s.r.o. podľa 
osobitného zreteľa. Predaj parcely KN C 377 nebol schválený, čím bola zamietnutá žiadosť 
Mgr. Ivety Makarovej a ŠPAS s.r.o. o odkúpenie menovanej parcely. S predajom pozemkov a 



nesúhlasom  k predaju parcely KN C 377 súhlasili Ing. Juraj Mihaľ, Pavol Fecko, Jurčo Marián 
a Ján Červeňak . Ing. Peter Makara bol proti.  

 
10. Poslanci jednohlasne odsúhlasili starostke obce paušálne cestovné vo výške 50,- € / mesiac.  

 
11. V diskusii starostka obce navrhla predaj požiarnej striekačky. Poslanci návrh jednohlasne prijali 

a súhlasili s vyvesením ponuky predaja striekačky na internetovej stránke obce.  
Poslanci Ing. Peter Makara a Ing. Juraj Mihaľ požiadali starostku, aby v spolupráci so správcom 
siete riešila kvalitu internetu v obci. 
Poslanci zamietli návrh starostky  o zorganizovanie obecnej zabíjačky. 
Starostka obce informovala OZ o pripravovanom projekte Ondava pre život . Poslanci požiadali 
starostku obce o zorganizovanie stretnutia s projektovými manažérmi projektu. 
Poslanci schválili inventarizačnú komisiu v zložení: Mgr. Alena Džupinová, Pavol Fecko, 
Marián Jurčo. 

 
    12. Na  uznesení  z  obecného   zastupiteľstva  sa    poslanci   jednohlasne  uzniesli,   starostka  obce  
          zasadnutie ukončila a poďakovala za účasť. 
      

 
 
 Mgr. Alena Džupinová 
                                                                                                                starostka obce 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ : Mgr. Alena Džupinová 
 
 
 
 
Overovateľ zápisnice: Ing. Peter Makara 
                                      
                                    
                                    Ján Červeňak 
 
 
 
 
 
V Nižnej Jedľovej  30.12.2014 
 
 
 

 
 
 



 


